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RESUMO 
Estuda-se muito atualmente sobre os serviços prestados e a importância que eles têm para as 
empresas. Um serviço de qualidade é o diferencial para as empresas que nos dias atuais oferecem 
produtos muito semelhantes ou até mesmo iguais. As organizações, tanto públicas como privadas, 
estão dentro de um ambiente dinâmico e corporativo que está evoluindo constantemente e por 
isso ocorrem mudanças internas e externas, em função da evolução e do crescimento das cidades. 
Essas mudanças geram pressões que podem levar a um desgaste nas organizações. O objetivo 
deste trabalho é avaliar o atendimento recebido pelos usuários do SEORT (Serviço de Orientação 
e Análise Tributária), através de pesquisa que utilizou uma técnica descritiva e observações 
pessoais. A coleta de dados foi realizada por meio de um questionário aplicado aos usuários do 
referido órgão, avaliando o atendimento prestado. Conclui-se que O SEORT apresentou um 
ótimo desempenho no atendimento aos seus clientes, desmistificando o fato de que o 
funcionalismo público é sempre ineficiente.   
  
Palavras-chave : Serviço,Qualidade,cliente e atendimento. 

 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
Currently studying a lot about the services provided and the importance they have for business. 
Quality service is the differentiator for companies today offer very similar products or even the 
same. The organizations, both public and private, are in a dynamic environment and enterprise 
that is constantly evolving and so internal and external changes occur, depending on the 
development and growth of cities. These changes generate pressures that may lead to an erosion 
in organizations. The aim of this study is to evaluate the service received by users of SEORT 
Service (Guidance and Tax Analysis), through research that used a descriptive technique and 
personal observations. Data collection was conducted through a questionnaire given to users of 
that body, evaluating the care provided. The conclusion is that SEORT presented an excellent 
performance in customer service, demystifying the fact that the civil service is always inefficient. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A satisfação do cliente tem sido nos últimos tempos um dos assuntos mais abordados e 

estudados por pessoas da área. Hoje com a quantidade de informações disponíveis, o cliente está 

se informando mais e tendo consciência de seus direitos passando a exigi-los. 

Percebendo isso, as empresas privadas e públicas estão cada dia mais preocupadas em 

prestar um serviço de qualidade para seus clientes. As empresas privadas porque têm 

conhecimento de que a satisfação do cliente está diretamente relacionada ao resultado. Já as 

empresas públicas passam a lidar com pessoas mais informadas que buscam sua satisfação 

através do cumprimento dos seus direitos. 

          Nas empresas públicas, o resultado desta satisfação está relacionado ao bom atendimento, 

uma vez que nos seria impossível avaliar um determinado produto físico. 

          Tratar bem os clientes, responder suas dúvidas de forma clara, fornecer informações 

objetivas e atualizadas são alguns dos principais quesitos para um atendimento qualificado. O 

importante é alcançar uma avaliação positiva na execução desses passos, ou seja, com a aplicação 

real de um atendimento qualificado. 

           O serviço público brasileiro há anos vem se estruturando para atender pessoas mais 

exigentes, visando dar suporte a uma sociedade industrial capitalista. Atualmente sua estrutura é 

complexa, formada por diversos órgãos e setores de acordo com as demandas da sociedade. 

           Dentro do Ministério da Fazenda existem inúmeros órgãos; um deles é a Receita Federal 

do Brasil dividida em vários setores. O foco desta pesquisa é o Serviço de Orientação e Análise 

Tributária (SEORT) que fica em Fortaleza, Ceará, e tem como principal função realizar 

atividades relativas à restituição, compensação, ressarcimento, reembolso, suspensão e redução 

de tributos, inclusive de crédito judicial. 

            O problema que será analisado a seguir, é se o contribuinte que procura o SEORT está 

satisfeito com o atendimento. Sendo assim, o objetivo geral será analisar através da percepção do 

cidadão em relação à qualidade do serviço prestado pelo SEORT da Receita Federal do Brasil, se 

ele está plenamente satisfeito.  

No decorrer deste trabalho, essa pergunta será respondida analisando os questionários 

aplicados, no intuito de observar sob a perspectiva do contribuinte, a qualidade do serviço 

oferecido, bem como definindo e explicando os conceitos de: serviço, serviço público, 
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atendimento na área pública, qualidade de atendimento e cliente, para uma melhor análise, agora 

de uma perspectiva interna, se realmente os serviços prestados são desempenhados da forma mais 

eficiente e eficaz possível. 

           Será utilizada uma pesquisa bibliográfica exploratória. Já para a coleta de dados será 

aplicado um questionário que trará perguntas sobre a avaliação do contribuinte sobre o serviço 

público da Receita Federal do Brasil no Ceará, mais especificamente no SEORT.  

          Todos esses assuntos que serão abordados são de suma importância para que os órgãos 

públicos conheçam o nível de satisfação dos clientes, pois assim poderão melhorar seus serviços 

e sanar as deficiências. 

 

2. SERVIÇOS 

 

Os consumidores utilizam serviços a todo instante. Para Lovelock e Wright (2003) 

acender uma lâmpada, ir ao dentista, cortar o cabelo, escutar música, são alguns exemplos de 

serviços no plano individual. 

Definir serviço é uma tarefa complexa. A palavra tem vários significados e vai desde um 

serviço pessoal até o serviço como um produto. Oferece uma boa oportunidade para criar uma 

vantagem competitiva, caso as empresas desempenhem essas funções de maneira eficiente e 

eficaz (GRÖNROOS, 1993). 

Tradicionalmente é difícil definir serviço e, para dificultar ainda mais, não é fácil 

entender o modo como eles são criados e entregues aos clientes, pois muitos insumos e produtos 

são intangíveis. Lovelock e Wright (2003, p. 05), afirmam que “Os serviços são atividades 

econômicas que criam valor e fornecem benefícios para clientes em tempos e lugares específicos, 

como decorrência da realização de uma mudança desejada no – ou em nome do – destinatário do 

serviço”. 

A diferença entre bens e serviços não é perfeitamente clara; na realidade é difícil dar um 

exemplo de um bem puro ou de um serviço puro. Um bem puro não conteria elementos de 

serviço, ou um serviço puro não poderia conter bens tangíveis. Os serviços contém pelo menos 

um elemento tangível, por exemplo: numa empresa de eventos tem que haver um check list, um 

técnico de computador, quando presta serviço para uma empresa tem que possuir um contrato. Os 

bens também oferecem pelo menos um serviço, a instalação de um bem adquirido, por exemplo. 
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De acordo com Zeithaml (2003), existe uma diferença entre serviço e serviço ao cliente. 

Serviços englobam uma grande gama de empresas e já o serviço ao cliente é aquele prestado para 

dar um apoio ao grupo de produtos principais de uma empresa. Por exemplo, um bom sistema de 

call center  auxilia num bom relacionamento da empresa com o cliente e isso hoje é essencial 

para o crescimento e sobrevivência de uma empresa.  

Kotler (2000) diz que serviço é qualquer ato ou desempenho, totalmente intangível, em 

que um indivíduo oferece algo a outro e que não resulta na propriedade de nada. O serviço não 

está necessariamente ligado a um produto. 

Segundo Hoffman e Baterson (2003, p.4) apesar da confusão no geral, “bens podem ser 

definidos como objetos, dispositivos ou coisas ao passo que serviços podem ser definidos como 

ações, esforços ou desempenhos”.       

     

2.1. Características do Serviço: 

  

Os serviços apresentam quatro características e são elas: intangibilidade, 

inseparabilidade, variabilidade e perecibilidade. 

 

2.1.1. Intangibilidade 

 

Serviços são intangíveis e não podem ser tocados, vistos ou sentidos. Quando se vai 

adquiri-los, não se pode ver o resultado antes da compra e, para reduzir a incerteza, os 

consumidores querem ter alguma garantia da qualidade do produto. Para deixar o serviço mais 

próximo do cliente, a fim de que ele tenha mais segurança na hora da compra, é necessário 

oferecer boas instalações, pessoas vestidas adequadamente e bem informadas sobre o serviço que 

estão vendendo, possuir equipamentos novos, com boa tecnologia e bem atualizados. (KOTLER, 

2000). 

Significa que falta aos serviços a parte física  e por isso não podem ser tocados nem 

mesmo avaliados como os bens (HOFFMAN; BATERSON, 2003). 

 

2.1.2. Inseparabilidade 
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Os serviços são produzidos e consumidos ao mesmo tempo. Isso não acontece com os 

bens materiais que podem ser consumidos vários dias após a compra. A pessoa que está 

prestando o serviço é parte dele. O cliente também estará lá e tanto o prestador de serviço quanto 

o cliente afetam o resultado (KOTLER, 2000). 

HOFFMAN e BATERSON (2003, p.55) afirmam sobre a inseparabilidade: “existe o 

contato entre provedores de serviços e clientes, os produtores de serviços estabelecem uma 

interação cara a cara com seus clientes. As estratégias para minimizar os desafios da 

inseparabilidade são triagem seletiva, treinamento para funcionários”. 

 

2.1.3. Variabilidade 

 

Pelo fato de dependerem de quem os fornece, além de onde e quando são fornecidos, os 

serviços são muito variáveis. Alguns prestadores são bons e outros nem tanto. Compradores 

sabendo disso, tentam informar-se com outros compradores que já adquiriram o serviço. As 

empresas podem tomar algumas medidas para aumentar o controle de qualidade. Primeiramente é 

investir em bens e processos de contratação e treinamento. Contratar os funcionários certos e 

oferecer a eles excelentes treinamentos. (KOTLER, 2000) 

 

2.1.4. Perecibilidade 

 

               Infelizmente serviços não podem ser estocados. Quando a demanda é estável não tem 

problema, ruim é quando esta demanda oscila. Um exemplo são os restaurantes que tem horários 

quase sem clientes, mas em outros estão cheios; por conta desses horários de “pico” o 

estabelecimento tem que ter um número maior de funcionários. Estes só são necessários nos 

horários de maior movimento, pois no restante do tempo ficam ociosos. (KOTLER, 2000) 

            HOFFMAN e BATERSON (2003) Dizem que “refere-se à incapacidade do provedor de 

serviços de armazenar ou mesmo estocar os serviços. Quando não se usa o serviço na hora em 

que existe a programação, deixam de existir.” 

 

2.2. Serviço Público 
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Os serviços públicos não se limitam apenas à segurança, educação e saúde; considera-se 

também os usufruídos de forma individualizada e divisíveis pela população. Eles são chamados 

serviços de utilidade pública pois podem ser prestados por empresas privadas, mediante uma 

delegação. Já os serviços estatais como a segurança nacional, segurança pública, serviços 

prestados pela Defensoria Pública, por exemplo, são prestados apenas por entidades públicas, 

pois possuem relevante interesse público e social (ALEXANDRINO; PAULO, 2008). 

Os serviços públicos se subdividem em dois grandes grupos: os serviços gerais que são 

prestados para toda a coletividade, indistintamente. Não é possível à administração saber 

separadamente as pessoas que foram beneficiadas pelo serviço uti universi, não se pode também 

identificar qual parcela foi usada por cada um. Os serviços gerais analisados na visão da 

utilização por parte do usuário, são indivisíveis, não se pode determinar quem os utiliza ou 

quanto do serviço é utilizado por cada pessoa. São eles: iluminação pública, limpeza urbana, 

policiamento urbano, saúde e segurança públicas, calçamento etc. (ALEXANDRINO; PAULO, 

2008). 

Em contrapartida, os serviços ditos individuais ou singulares são prestados a um número 

determinado de indivíduos. A administração sabe a quem está prestando o serviço e consegue 

mensurar a utilização separada por parte de cada um de seus usuários. A fruição destes serviços 

não será homogênea para todos os usuários que poderão utilizá-los em intensidades diferentes, de 

acordo com as suas necessidades. Esses serviços sob a ótica de utilização pelo usuário são 

divisíveis, são passíveis de utilização separadamente. São remunerados pela cobrança de taxas 

(regime legal) ou de preços públicos (regime contratual). A saber: coleta domiciliar de lixo, 

fornecimento domiciliar de água, gás, energia elétrica, o serviço postal, telefonia, transporte 

coletivo (ALEXANDRINO; PAULO, 2008). 

Analisando-se o ambiente do serviço público e desenvolvendo programas de qualidade, 

Paladini (2004) cita três questões: por que a qualidade no serviço público? Por que agora? Como 

gerar qualidade no serviço público? 

Hospitais, escolas, serviços de transporte público, fornecedores, qualquer área dos três 

poderes do executivo em especial, mostram que não existe nenhuma organização no mundo que 

se compare ao governo em questão de qualidade. E o contribuinte já está ciente dessa má 

qualidade. Uma pesquisa feita por uma emissora de televisão em Florianópolis mostrou que 
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quase 90% dos catarinenses consideram o serviço público de péssima qualidade. (PALADINI, 

2004) 

Não há mais dúvidas de que o governo precisa de um programa de melhoria de 

qualidade, produtividade e melhores gestores, com urgência. Algumas razões explicam o 

empenho do poder público para começar a interessar-se em discutir o assunto qualidade e 

produtividade no serviço público. (PALADINI, 2004) 

• A campanha pelas diretas já na década de 80, desenvolveu na população um 

sentimento de crítica em relação à classe política e isso logo se espalhou até 

chegar a todo o serviço público; esse processo tornou o contribuinte mais 

exigente em relação ao serviço que lhe era prestado e a conclusão disso é que a 

qualidade ganha ou perde votos. A propósito, não pode existir assunto que 

interesse mais aos políticos do que o voto. (PALADINI, 2004) 

• O déficit do governo atingiu níveis muito altos. Não existe mais dinheiro para 

nada, não importa o grau de exigência da questão, seja para o hospital ou mesmo 

uma viagem para um diplomata. Pensar em soluções nesse momento é 

importante. Aumentar os tributos não está mais resolvendo, cortes também não, 

afinal o governo tem que atender ao contribuinte (que costuma votar). A única 

solução é apelar para a qualidade dos serviços. (PALADINI, 2004) 

• A qualidade é um forte elemento de marketing e isto tem um grande apelo 

popular. As medidas a serem adotadas não podem ser apenas conversas internas, 

é necessário que seja feito algo concreto e principalmente visível. O sucesso dos 

programas de qualidade vai depender da sua utilização na prática do dia-a-dia. 

(PALADINI, 2004) 

• O desgaste da imagem do governo, em qualquer que seja o nível, é um processo 

lento, exige medidas imediatas e que tenham um forte impacto. A qualidade tem 

um poder notável na construção desse processo de mudança da imagem do 

governo, principalmente no serviço público. (PALADINI, 2004) 

 

Esta é a hora para implantar a qualidade. Por vários motivos, pelo modismo e impacto 

que isso vai gerar perante os contribuintes, pela necessidade de se economizar e pela carência de 

recursos financeiros e materiais. (PALADINI, 2004) 
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Agora pode-se passar para a próxima pergunta: como estruturar um modelo de gestão da 

qualidade para o serviço público? 

Cabe inicialmente analisar alguns modelos que já foram implantados. Provavelmente o 

país que mais investiu em qualidade no serviço público foram os Estados Unidos. Existem muitos 

registros de programas em andamento ou que foram implantados e bem sucedidos. 

Não se pode comparar a implantação de um programa de qualidade dos Estados Unidos 

com o Brasil, pois a realidade é que o Brasil apresenta algumas características que requerem uma 

análise detalhada. O setor público brasileiro contém algumas especificações que precisam ser 

analisadas antes de se implantar um modelo de gestão de qualidade. 

Em decorrência dessas especificações, o modelo de gestão da qualidade deve guiar-se 

pelos seguintes princípios: 

• O recurso básico para a geração da qualidade é o funcionário público. 

• O elemento básico para o funcionário se sentir envolvido em programas de qualidade é a 

motivação. 

• A estratégia básica de motivação é estruturar programas de qualidade que priorizem a 

produção de benefícios para os funcionários. 

• Os funcionários repassam para a sociedade os benefícios (e as restrições) da sua satisfação 

no trabalho. Assim a qualidade do seu trabalho é diretamente proporcional à qualidade de 

seu relacionamento com o empregador que no caso é o Estado. 

• O programa implantado deve conter objetivos de curto, médio e longo prazo e devem-se 

priorizar resultados imediatos. 

• É prioridade a determinação de um processo de custo/benefício no serviço público. 

(PALADINI, 2004) 

 

2.3. QUALIDADE NO ATENDIMENTO 

  

A satisfação do cliente há muito tempo tem sido um conceito essencial de estratégia de 

negócio. Na construção de um programa de satisfação do cliente é importante responder a 

pergunta: o que significa dizer que um cliente está satisfeito? Uma resposta simples e 

amplamente aceita é a avaliação de expectativa. Uma maneira de se explicar, é se as expectativas 
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do cliente em relação ao desempenho do fornecedor forem atendidas ou superadas, o cliente fica 

satisfeito; em contrapartida se o desempenho observado for pior do que ele espera, logo ficará 

insatisfeito. Várias empresas adotam essa estrutura de satisfação do cliente e se comprometem a 

atender ou superar as suas expectativas (BOWERSOX; CLOSS; COOPER, 2007) 

No mercado competitivo atual, onde a qualidade do produto ou serviço já não é um 

diferencial, a qualidade do atendimento se tornou um fator estratégico para a empresa. Atender o 

cliente bem hoje é o grande diferencial. A qualidade não se refere apenas ao serviço, mas também 

à forma como o cliente é atendido (ZENONE, 2010). 

Tanto a satisfação do cliente como a qualidade do atendimento, precisam ser as 

preocupações de uma gestão adequada, onde devem ser levados em consideração todos os 

relacionamentos da empresa, como o relacionamento com fornecedores, colaboradores e a 

sociedade. A gestão de atendimento ao cliente pode ser resumida na qualidade, sendo a 

capacidade da empresa de atender às necessidades do mercado de forma eficiente, e também 

atender as suas próprias necessidades em relação aos negócios. É necessário que a qualidade no 

atendimento faça parte da cultura organizacional e a empresa deve estar sempre atenta às 

mudanças de expectativa do cliente, adequando-se às suas novas exigências (ZENONE, 2010). 

Duarte (2002) define qualidade como “atendimento às características técnicas por parte 

de uma organização, bem ou serviço produzidos capazes de atender às expectativas e 

proporcionar a satisfação do cliente, de acordo com as avaliações de controle da qualidade”.     

A definição de qualidade do serviço é enganosa e abstrata, difícil de definir e mensurar. 

A produtividade nos órgãos públicos como escolas é difícil de medir (HOFFMAN; BATERSON, 

2003).  

Kotler (2000) defende que os serviços, por serem fornecidos pelos seres humanos, 

exigem treinamento e motivação dos funcionários e fazem com que o consumidor também fique 

satisfeito com o atendimento prestado. Por esse motivo os funcionários devem sempre mostrar 

para seu cliente: simpatia, atenção, responsabilidade e ter uma boa habilidade para resolver 

problemas que irão surgir ao longo do atendimento. 

O cliente quando compra o serviço não está comprando somente isso; ele está em busca 

também da experiência. Frequentemente são contratados funcionários mal qualificados, sem o 

treinamento adequado. Uma grande parte das queixas dos clientes é em relação ao serviço 

prestado por esses funcionários (HOFFMAN; BATERSON, 2003). 
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Às vezes confunde-se a prestação de bons serviços com cortesia, delicadeza, o que é 

superficial. O conhecimento mínimo sobre serviço aumenta o valor do trabalho da empresa. 

Atender às necessidades dos clientes é o pilar da empresa. O grande desejo de saciar 

completamente aos que depositam confiança na empresa é impulsão dos funcionários. 

Acrescenta-se à sociedade oferecendo algo único feito apenas por uma empresa. Todas as 

empresas deveriam ter essa visão, sejam elas produtoras ou prestadoras de serviço (MINADEO, 

2008). 

O conjunto dos pequenos detalhes é que faz a diferença. Esse comportamento deve 

fincar-se na cultura da empresa e de todos os seus funcionários. É necessário que se encoraje os 

funcionários para que atendam bem aos clientes, além de apoiar suas iniciativas. Acha-se que o 

maior fator motivacional é a remuneração, contudo não é o mais importante. Desenvolver um 

ambiente em que as pessoas possam ter um lugar para tomar suas decisões, assumir os riscos 

necessários é o melhor caminho para se motivar. Ao mesmo tempo a qualidade do serviço vai 

progredir (MINADEO, 2008). 

A qualidade do atendimento não é vista da mesma maneira por todas as pessoas, pois o 

serviço é analisado conforme a percepção de cada cliente. É necessário saber como superar as 

expectativas dos clientes, os pequenos detalhes fazem toda a diferença, pois a cada dia se tornam 

mais exigentes. Alguns dos sinais de que o serviço é bem prestado são: 

• Interessar-se pelos serviços já prestados por um produto ou serviço que já foram vendidos. 

• Tentar fazer com que todas as empresas vejam o consumidor como o mais importante. 

•  Impedir atitudes como deixar para o setor responsável as reclamações dos clientes. 

• Compreender que a razão de existir da empresa é ter clientes satisfeitos. 

• Não aceitar pedidos que estejam acima da sua capacidade de atendimento; isso é uma 

ação em respeito ao consumidor, fazendo-o ter uma boa imagem da instituição 

(MINADEO, 2008)          

   

            No passado a preocupação com a qualidade era voltada apenas para os bens, para a 

correção de seus defeitos na fase final, já na entrega do produto. A qualidade era medida através 

da inspeção dos defeitos na linha de montagem (MOURA, 1993) 

 

3 CLIENTE 
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O conceito do termo cliente não está restrito ao consumidor final do produto ou serviço, 

mas abrange também os componentes internos das empresas, como os funcionários da área de 

finanças, Recursos Humanos, Limpeza (MOURA, 1993). 

 O usuário do serviço público deve ser muito mais bem tratado do que como cliente, pois 

sobretudo, ele é um cidadão. 

 A cultura existente no funcionalismo público brasileiro faz com que alguns dos serviços 

prestados sejam muito burocráticos, tornando-os pouco efetivos para o contribuinte, o qual 

muitas vezes vai com problemas urgentes que precisam ser resolvidos rapidamente. O principal 

objetivo do serviço de atendimento é promover a satisfação do cliente. Segundo Gordon (1998), o 

cliente é que deve ser o centro das atenções e não o produto, pesquisa e outras competências. E 

no serviço público isso deve ser usado, deve-se atender às necessidades dos contribuintes. 

A satisfação do cliente é uma das áreas mais estudadas em marketing. O estudo sobre 

satisfação do cliente começou nos anos de 1970, quando o consumismo estava alto. O surgimento 

do movimento dos consumidores surgiu ao mesmo tempo em que o serviço começou a não 

satisfazer mais os clientes. Esse declínio do serviço ocorre por vários motivos, sendo um deles o 

rápido aumento da inflação que obrigou os empresários a diminuírem os serviços prestados a seus 

clientes; outro motivo foi a falta de trabalhadores motivados que fez a qualidade do atendimento 

diminuir, além da substituição da mão-de-obra humana por máquinas também contribuir para o 

problema. Com o passar dos anos os clientes ficaram mais difíceis de agradar. Hoje eles são mais 

bem informados, consequentemente suas expectativas aumentaram e está pesquisando antes de 

efetuar suas compras (HOFFMAN; BATERSON, 2003). 

           A satisfação do cliente é medida a partir do curto prazo, mais especializada, e a qualidade 

do serviço é uma avaliação geral de longo prazo. A satisfação do cliente e a qualidade do serviço 

andam juntas, porém a relação entre eles não é perfeitamente clara. Uma boa explicação seria que 

a satisfação atualiza nos clientes suas percepções da qualidade do serviço. A razão para tal 

fenômeno é que o cliente percebe a qualidade do serviço de uma empresa que ele não conhece 

através de suas experiências. Nos próximos encontros com a empresa, haverá o processo de 

quebra de expectativa e o cliente vai atualizando a percepção da qualidade do serviço. Cada 

encontro a mais só vai reforçar a percepção, que atualizada irá modificar as futuras intenções de 

compra do cliente (HOFFMAN; BATERSON, 2003).  
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                A satisfação do cliente depende do desempenho e expectativa percebidos. Se o 

desempenho não superar as expectativas o cliente ficará insatisfeito. Se o desempenho for igual à 

expectativa, o cliente ficará satisfeito. Se o desempenho superar, for maior que a expectativa o 

cliente ficará muito satisfeito (KOTLER, 2000). 

              As empresas de sucesso serão aquelas que alcançarem uma excelente capacidade de 

organizar os processos centrais de negócios através de funcionários eficientes (KOTLER, 2000). 

              Segundo LOVELOCK e WRIGHT (2003) a qualidade do serviço sempre foi movida e 

impulsionada pelo cliente, e isso reflete o seu forte envolvimento na entrega dos serviços. A 

fórmula: 

Satisfação=Serviço percebido/Serviço esperado 

 

Se o cliente perceber a entrega do serviço com um grau maior do que o esperado, ficará 

satisfeito, mas se ficar abaixo das expectativas ficará decepcionado e irá julgar o serviço 

conforme o seu grau de satisfação. 

                     Não existe resposta simples para explicar o que os clientes esperam de um serviço, 

pois eles têm diferentes tipos de expectativas. Quando os clientes avaliam um serviço eles estão 

julgando segundo um conceito prévio em seu padrão interno. Suas expectativas são influenciadas 

pelas suas próprias experiências anteriores como clientes. As expectativas dos clientes envolvem 

vários elementos, dentre eles: serviço desejado, adequado, previsto e uma zona de tolerância que 

se estende entre os níveis de serviço desejado e adequado LOVELOCK  e WRIGHT (2003)        

 

4 METODOLOGIA 

 

Foi realizada uma pesquisa exploratória, que teve como objetivo principal o 

aprimoramento de idéias ou a descoberta de intuições. Seu planejamento é, portanto, bastante 

flexível de modo que possibilite a consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato 

estudado. É também uma pesquisa de natureza bibliográfica, pois há pesquisa em livros, artigos, 

monografias já escritas sobre o assunto abordado (GIL, 1999). 

Embora o planejamento da pesquisa exploratória seja bastante flexível, na maioria dos 

casos assume a forma de pesquisa bibliográfica ou estudo de caso. No trabalho em questão é uma 
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pesquisa bibliográfica e um estudo de caso, pois será estudado um setor específico da Receita 

Federal do Brasil o SEORT (GIL, 1999). 

Dando continuidade ao trabalho, após a pesquisa exploratória será feita uma pesquisa 

descritiva. As pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das características 

de determinada população ou fenômeno (GIL, 1999, p. 46). Uma de suas características mais 

significativas está na utilização de técnicas padronizadas da coleta de dados, tais como 

questionário, que é o método aplicado nesse trabalho. 

             Quando se deseja colher informações sobre um grande grupo, sabe-se que é impossível 

fazer um levantamento de todas as pessoas. Daí vem a solução de estudar somente uma parte 

desse todo. O problema da amostragem é ser o mais fiel possível, pois somente uma parte da 

população ou universo é abordada e faz-se necessário que o resultado seja o mais próximo da 

verdade no todo (MARCONI; LAKATOS, 2006). 

              A população no trabalho em questão são os usuários do serviço de atendimento do 

Serviço de Orientação e Análise Tributária. População é um conjunto de seres animados ou 

inanimados que apresentam no mínimo uma característica comum entre eles (MARCONI; 

LAKATOS, 2006). 

                Amostra é uma parte convenientemente selecionada do universo ou população 

(MARCONI; LAKATOS, 2006). 

 A amostragem é utilizada quando é impossível ou pouco provável que se utilize o censo. 

O censo é quando o pesquisador pode coletar os dados de todos os membros da população-alvo, o 

que é inviável em praticamente todos os estudos de campo (HAIR; WOLFINBARGER; 

ORTINAU; BUSH, 2010). 

 A pesquisa será baseada numa amostra probabilística. Marconi e Lakatos,(2006) 

defendem que “sua característica primordial é poderem ser submetidos a tratamento estatístico, 

que permite compensar erros amostrais e outros aspectos relevantes para a representatividade e 

significância da amostra.” Dentro da amostragem probabilística está a análise aleatória simples 

que fala sobre o destaque que se dá para a mesma probabilidade; todas as pessoas têm a mesma 

probabilidade de serem escolhidas para responder o questionário. Isto é, exclui a escolha ao 

acaso, normalmente escolha pessoal, quando se aborda as pessoas por já conhecer, ou por achar 

que vai responder da maneira como se deseja (MARCONI; LAKATOS, 2006) 
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            Uma amostra tem que ter os seguintes elementos: Parâmetro Populacional; Proporção 

Amostral; Margem de Erro; Grau de confiança. 

Parâmetro Populacional- Medida descritiva dos elementos da população, que leva em conta as 

características desta população. Indicação P 

Proporção Amostral- É a melhor estimativa para a proporção populacional. Indicação: p  

Margem de Erro- Cada amostra fornece uma estimativa (proporção amostral)para o parâmetro 

populacional, ou seja, cada estimativa fornece um p para P. A tolerância máxima que a estimativa 

esteja distante do verdadeiro valor é chamada Margem de Erro: P – p < ou =  à margem de erro. 

A amostra escolhida tem que fornecer uma estimativa que esteja distante do verdadeiro valor 

máximo, P – p < ou = (menor ou igual) à E (erro). 

Grau de Confiança – Cada amostra fornece uma estimativa para P (prop. Populac.). Essas 

estimativas são valores de uma variável aleatória denominada Estimador de P. Pode acontecer 

que o Estimador de P tome valores de (P-p> E). E lógico que queremos que a probabilidade disso 

acontecer seja ”pequena”. Seja & essa, probabilidade, isto é Pr [ Estimador de P – P > E ] = & ou 

Pr [Estimador de P – P < ou = E ] = 1 - &. 

 

               Foi calculada a amostra baseada na amostragem probabilística e chegou-se aos 

seguintes resultados: devem ser entrevistadas 59 pessoas de um total de 2.640 que é a população 

que passa pelo SEORT anualmente; esse cálculo foi feito com base no atendimento médio de 10 

pessoas por dia e a margem de erro é de 2,5% para uma amostra confiável de 95%, com uma 

proporção populacional de 0,01. 

   A pesquisa será aplicada em três semanas, dividindo-se da seguinte forma: serão pesquisadas 

24 pessoas na primeira semana, 18 na segunda e 18 na terceira semana. 

 

 

 Formulas: ( E ) – Margem de erro = 0, 05 

                  ( & ) – Grau de Confiança = 0, 95 

                  ( Z ) - Refere-se ao Grau de Confiança encontrado na tabela Estatística. 

                   [(Z/E)*(Z/E)]* P (1-P) 

       O número dos elementos da amostra já corrigidos 

Nc=N/(1+N/Nam) 
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Nc=59 

Onde: 

Nc : Amostra Corrigida = 59 

N=Amostra Populacional = 61 

Nam=Público Alvo ou Elementos Pesquisados = 2640 

 

5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

O Serviço de Orientação e Analise Tributaria (SEORT) realiza as atividades relativas à 

restituição, compensação, ressarcimento, reembolso, suspensão e redução de tributos, inclusive 

de crédito judicial; aprecia os pedidos de habilitação de crédito decorrente de decisão judicial em 

julgado; realiza a análise de incentivos, imunidades e isenções; efetua a revisão de oficio dos 

créditos lançados, inscritos ou não em Divida Ativa da União, no âmbito de suas competências. 

Realiza diligências e procede o lançamento do crédito tributário, no âmbito de suas 

competências; prepara, instrui, acompanha e controla os processos administrativos de 

contencioso fiscal,bem assim lavra termo de revelia nos casos de falta de impugnação ou de sua 

apresentação fora do prazo,inclusive em relação às matérias objeto de manifestação de 

inconformidade, no âmbito da sua competência; executa atividades relacionadas a processos de 

inscrição de débitos em Divida Ativa da União, na área de sua competência, em especial o 

encaminhamento de processos à PFN; procede à inclusão e exclusão de contribuintes em regimes 

de tributação diferenciados; e prepara, instrui, acompanha e controla os processos de consulta de 

interpretação da legislação tributaria aduaneira e correta, e recursos de divergências em processos 

de consulta.  

O SEORT possui 48 funcionários, sendo 25 auditores fiscais, 8 analistas, 8 PCC(Agente 

administrativo) e 7 estagiários.  

Os resultados obtidos com a aplicação dos questionários aos contribuintes seguem 

abaixo.  

Em relação ao sexo, os contribuintes são em sua maioria do sexo masculino 66% e do 

sexo feminino apenas 34%. 

A faixa etária se distribuiu na pesquisa da seguinte forma: 10% têm de 20 a 25 anos; 

18% têm de 26 a 30anos; 14% têm de 31 a 35 anos; 10% têm de 36 a  40 anos; 10% têm de 41 a 
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46 anos; 2% têm de 47 a 50 anos; 14% têm de 51 a 56 anos; 2% têm de 57 a 60 anos e 20% 

acima de 60 anos. 

A renda mensal foi respondida pelos contribuintes da seguinte forma 14% ganha ate 

R$1.000; 39% ganha de R$1.000 a R$ 3.000; 34% ganha de R$ 3.000 a R$ 6.000; 10% ganha de 

R$ 6.000 a R$ 10.000; 3% ganha acima de R$ 10.000 

Constatou-se que, em relação ao grau de instrução, a maioria dos contribuintes que 

buscam os serviços do Seort tem pós-graduação, representando 36% dos entrevistados; 2% têm o 

ensino fundamental I incompleto; 3% têm o ensino fundamental I completo ou ensino 

fundamental II incompleto; 2% têm o ensino fundamental II completo; 2% têm o ensino médio 

incompleto; 12% têm o ensino médio completo; 24% têm o ensino superior incompleto e 19% 

têm o ensino superior completo.  

Através da análise desses dados sobre os contribuintes, foi possível identificar o perfil 

do usuário do serviço do Seort. Trata-se, em sua grande maioria, de pessoas idosas, do sexo 

masculino, com elevado grau de instrução e pertencentes à classe media baixa. 

Para saber se os funcionários do Seort realizam seu trabalho de forma cordial e atenciosa 

com os usuários, foram feitas perguntas nesse sentido, as quais revelaram que os trabalhadores 

desse setor desempenham suas funções motivadamente, tratando os contribuintes de forma gentil 

e solicita. 

 

Gráfico1: Disposição em ajudar 

Disposição em ajudar

Sim Não

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Quando indagados a respeito da disposição dos funcionários em ajudá-los, 89,7% dos 

contribuintes responderam sim, quanto apenas 10,3% responderam não. 

 

Gráfico 2: Funcionários são gentis 
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Funcionarios são gentis

Sim Não
 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

No que se refere à gentileza dos funcionários no processo de atendimento, os resultados 

obtidos se mostram bastante satisfatórios, revelando um alto grau de aprovação neste quesito 

(97,4% sim contra apenas 2,6% não). 

 

Gráfico3: O Seort foi solidário e prestativo 

O Seort foi solidário e prestativo

Sim Não

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Os índices de aprovação desse quesito foram significativos, tendo 87,2% dos 

entrevistados respondido que sim, contra 12,8% de não. 

Os funcionários do Seort trabalham dentro dos prazos estabelecidos, da maneira mais 

rápida possível sem esquecer sempre de prestar um serviço correto e de qualidade, mostrando 

simpatia e dando atenção aos problemas dos contribuintes, tendo sempre responsabilidade. Esses 

resultados podem ser comprovados a seguir. 

 

Gráfico 4: Prestou o serviço correto da primeira vez 

Prestou o serviço correto da primeira vez

Sim Não

 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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84,6% dos entrevistados relatam que os funcionários prestaram o serviço correto desde a 

primeira vez, demonstrando, com isso, a eficiência na realização do trabalho.  

 

Gráfico 5: Fornece o  serviço no prazo prometido 

Fornece o serviço no prazo prometido

Sim Não

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Já em relação ao cumprimento do prazo estabelecido para a realização do serviço, pode-

se observar que 79,5% responderam sim e 20,5% não. 

 

Gráfico 6: Tempo de espera curto 

Tempo de espera curto

Sim Não
 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Quanto ao tempo de espera, pode-se observar que 74,4% relatam que esperaram pouco 

tempo para serem atendidos.  

 

Gráfico 7: Horário de funcionamento é suficiente 

Horário de funcionamento é suficiente

Sim Não
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Fonte: Dados da Pesquisa 

   

Em relação ao horário de funcionamento 79,5% estão satisfeitos e 20,5 não estão. 

O alto grau de conhecimento dos funcionários do Seort faz com que esses estejam aptos 

para resolver os problemas que lhe são apresentados, proporcionando ao chefe a confiança 

necessária para lhes delegar funções, não se sobrecarregando e tornando o serviço mais eficiente. 

Abaixo podem ser visualizados gráficos que comprovam as qualidades mencionadas. 

 

Gráfico 8: O funcionário tem conhecimento 

O funcionário tem conhecimento

Sim Não

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Em relação ao conhecimento, pode-se observar que 97,4% acham que o funcionário tem 

muito conhecimento e 2,6% não 

Gráfico 9: Entendem as necessidades específicas 

Entendem as necessidades específicas

Sim Não

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

              84,6% dos entrevistados afirmaram que os funcionários do Seort realmente entendem 

suas necessidades especificas, tendo apenas 15,4% respondida em sentido contrário. 

O principal objetivo do trabalho é verificar se o contribuinte esta satisfeito com o serviço 

prestado pelos funcionários do Seort e, segundo a análise dos questionários, foi verificado que 

aqueles se mostraram muito satisfeitos com os serviços prestados.   
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Gráfico 10: Está satisfeito com o serviço 

Está satisfeito com o serviço

Sim Não

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

A porcentagem dos entrevistados revela, inequivocamente, o alto grau de satisfação dos 

usuários do Seort, tendo 79,5% respondido sim ao quesito acima e 20,5% não. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pode-se observar que os serviços foram avaliados pelos usuários com índices bastante 

satisfatórios, contrariando o entendimento popular de que os serviços públicos são de qualidade 

ruim, quando comparados aos da iniciativa privada. Por meio desta pesquisa constatou-se a 

qualidade do atendimento, alcançando um conceito positivo perante os usuários. 

Foi detectada grande disposição dos funcionários em ajudar os contribuintes. Sempre há 

preocupação de que o contribuinte saia satisfeito com o atendimento recebido. Isso se deve ao 

tratamento dispensado pelos chefes, que estão preocupados com a qualidade do serviço prestado, 

com prazos a serem cumpridos e a satisfação do contribuinte. 

Concluiu-se, através da análise dos questionários aplicados, que é alto o grau de 

satisfação dos contribuintes em relação aos serviços realizados no SEORT, uma vez que em sua 

grande maioria, eles obtêm a resolução de seus problemas ou, pelo menos, uma orientação eficaz 

para solucioná-los. 

Apesar do fato culturalmente conhecido e enraizado na mentalidade da população de 

que, pelo fato da não remuneração direta do serviço e pela estabilidade garantida ao servidor 

público, estes, algumas vezes, não apresentam o interesse ou boa vontade necessária para 

solucionar os problemas do contribuinte. Os resultados aqui obtidos revelam que, no SEORT, 
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isso não ocorre, visto que, na opinião dos próprios beneficiados, o serviço é prestado de uma 

maneira extremamente satisfatória. 

O SEORT, setor pertencente à Receita Federal do Brasil, é um exemplo de que o 

funcionalismo público pode ser prestado de uma maneira eficiente e eficaz, solucionando 

realmente os problemas do cidadão brasileiro dentro da sua esfera de atribuições. Apesar da 

ausência do objetivo lucrativo, um ambiente de trabalho harmonioso, com metas e objetivos 

claros, pode levar o trabalhador a desempenhar suas atividades motivadamente e com qualidade, 

dando uma resposta positiva aos anseios da sociedade.    
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APÊNDICE 

Questionário: 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 
Poderia falar com o (a) Sr (a)? 

Bom dia / Boa tarde / Boa noite. Meu nome é Raquel Melo O´Grady. Estou 
realizando uma pesquisa sobre a qualidade do serviço prestado pelo Serviço de 
Orientação e Análise Tributária (SEORT). 
 

Esta pesquisa tem como objetivo: Identificar se o contribuinte está 
satisfeito com o serviço prestado pelo SEORT.                  
 

A seguir, gostaríamos que o(a) Sr(a) manifestasse suas impressões a respeito 
de alguns serviços prestados por este SEORT com relação às suas expectativas e à 
percepção de desempenho dos serviços prestados.  
 
1)  Existiu disposição em o(a) ajudar prontamente? 
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                             (X) Sim (X) Não 
 
2) Os funcionários têm o conhecimento para responder suas perguntas? 
 
                             (X) Sim (X) Não 
 
3) As horas de funcionamento reservadas para o atendimento são suficientes? 
 
                              (X) Sim (X) Não 
 
4) O tempo de espera para o atendimento foi relativamente curto? 
 
                              (X) Sim (X) Não 
 
5) Quando você tem problemas, o SEORT é solidário e prestativo? 
 
                              (X) Sim (X) Não 
 
6) O SEORT prestou um serviço correto na primeira vez? 
 
                              (X) Sim (X) Não 
7) O SEORT fornece o serviço no prazo prometido? 
 
                              (X) Sim (X) Não 
 
8) Os funcionários do SEORT são gentis? 
 
                              (X) Sim (X) Não 
 
9) Os funcionários do SEORT entenderam suas necessidades específicas? 
 
                              (X) Sim (X) Não 
 
10) Você está satisfeito(a) com o serviço prestado? 
 
                               (X) Sim (X) Não 
 
11) Dê sugestões para que o atendimento possa melhorar. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Para completar o questionário, pedimos as seguintes informações do(a) Sr(a). 
 
Sexo: 
(X) Feminino (X) Masculino 
 
Faixa Etária: 
(X) 20 a 25 anos (X) 26 a 30 anos (X) 31 a 35 anos 
(X) 36 a 40 anos (X) 41 a 46 anos (X) 46 a 50 anos 
(X) 51 a 56 anos (X) 56 a 60 anos (X) acima de 60 anos 
 
Qual sua faixa de renda mensal? 
(X) Até R$ 1.000,00 . 
(X) De R$ 1.001,00 a R$3.000,00 . 
(X) De R$ 3.001,00 a R$ 6.000,00. 
(X) De R$ 6.001,00 a R$ 10.000,00. 
(X) Acima de R$ 10.000,00 . 
 
 
Grau de instrução: 
(X) Analfabeto / Fundamental I  Incompleto  
(X) Fundamental I Completo / Fundamental II Incompleto 
(X) Fundamental II Completo 
(X) Ensino médio Incompleto 
(X) Ensino médio Completo 
(X) Superior Incompleto 
(X) Superior Completo  
(X) Pós-Graduação 
 
Encerre e agradeça a colaboração do entrevistado 

 


